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Orgeldispositie 

Groot orge l: 

l Montre 8 

2 Flûte harmoni que 8 

\ 3 Bourdon 16 

4 Sa li cional 8 

5 Cor de Chamois 8 

6 Bourdon 8 

7 Flûte 4 

8 Pres tant 4 

9 Fourniture 

10 Trompette 8 

Klein orgel of rec iet: 

1 Flûte 4 

2 Dulciana 4 

3 Bourdon 8 

4 Vo ix cdeo.:e 8 

5 F lûte harmonique S 

6 Bourdon 16 

7 Gambe 8 

8 Basson 8 

9 Vo ix humuine 8 

Pedaa l: 

Flüte ouverte 16 

2 Flûte ouvc rt e 8 

3 Violoncellc 8 

IJzeren trede voor: 

Recit au x péd<lles (Gran d orguc aux pédales) 

Rec it au G.O. (Anches du grand orgue) 

Een trede voor graduale zwelkast 

2 CLAVIATUUR: ?rigincel (vrijstaande speeltafel voor orgelkast) 

3 TRACTUUR : o ri ginee l 

4 WINDLAD EN: o ri gi nee l 

5 WINDWERK: originee l 

6 ORGELKAST: origineel 

G. Potvlieghe: "Het historisch orgel in Vlaanderen ", uitgave 1974, Rijksdienst voor Monumenttin en 



Wij danken: 

Pastoor Van de Winkel en de kerkraad. 

Het gemeentebestuur 

Myosotis voor de podiumversiering 

Alle aanwezigen voor hun interesse en hun 

sympathie. 

Na het concert is er gelegenheid om even na te 

praten in de parochiale kring. 

~ 
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Annemie Vinck (0 1948) 

volgde notenleer, piano en zang in de muziekschool te Lede. In 1981 
richtte ze de 'Karekietjes' op, een meisjeskoor dat later 
uitgroeide tot een gemengd jeugdkoor 'Shanti' . Met dit koor werden 
versebillende CD's opgenomen en diverse concerten georganiseerd in 
binnen- en buitenland. Ook werden verschillende musicals opgevoerd. 
Sinds november 2004 is ze dirigente van 'Meergalm'. Ze zingt nog in 
het 'Fenikskoor' en het 'Gymel ensemble'. Ze volgt piano, harp en zang 
aan de muziekacademie van Lebbeke en werkt mee aan verschillende 
DVD en CD opnames 

GEMENGD KOOR MEERGALM 

In 1983 werd het gemengd koor "Singhet fro" opgericht onder impuls 
van de eerste dirigent Jan Joos en met medewerking van een aantal 
enthousiaste mensen die graag zongen. 
Naast de basisfunctie, het opluisteren van de belangrijke liturgische 
diensten in de plaatselijke parochiekerk werd veel aandacht besteed aan 
het Europese volkslied . 
In 1990 veranderde het koor van naam en werd regelmatig 
samengewerkt in projecten en met andere koren. Het tweejaarlijks 
kerstconcert , sinds 1999 in samenwerking met het orgelcomité en de 
Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden, is een begrip geworden in 
het Overmeerse culturele leven. 
Enkele hoogtepunten, inhuldigingsconcerten van de gerestaureerde 
orgels in Uitbergen en in Overmere de Daens - cantate, Aalst groet 
Europa, en de onvergetelijke Boerenkrijgcantate, compositie van 
Steven Prengels in 1998. Meergalm is als lid van de cultuurraad tevens 
een vaste waarde op de ll juli-vieringen in groot Berlare. 
Het koor staat momenteel onder de leiding van Annemie Vinck. 
Elke woensdagavond wordt in "d'oude kapel" druk geoefend van 20 
tot 21u30. 
Contactadres voorzitter Gilbert Wauman: Dendermondse Steenweg 51 
9290 Overmere. Telefoon 09 367 62 49. 



Lars Piselé 

behaalde het diploma 'meester in de muziek' aan het Koninklijk 
Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. Vervolgens zette 
hij zijn studie verder aan het conservatorium van Maastricht bij 
Mya Besselink en de Operastudio Vlaanderen. 
Hij volgde masterclasses bij o.a. Anthony Rolphe Johnson, Guy 
de Mey, Gidon Saks, Rudolph Janssen en Claude Coppens. 

Als solist verleent hij regelmatig zijn medewerking aan 
orkestmissen van Mozart, Haydn, Schubert, Francken Brixi, 
alsook aan diverse passies en oratoria, zoals de 'Johannespassion' 
van Bach, de 'Matthäuspassion' van Telemann, de 
'Markuspassion' van Keiser, het 'Requiem' van Mozart en 
Fauré, de 'Messiah' van Händel, het ' Stabat Mater' van Haydn en 
verscheidene Bach-cantates. 

Hij was te horen op het Festival van Vlaanderen, de Benoit
happening in de Singel eq het Festival des meines des Vaux de 
Cemay (F), onder dirigenten als Florian Heyerick, Patriek Peire, 
Koen Kessels, Ludo Claesen, Michaël Scheck, Frans Dubois, 
Louis Devos en Wim Becu. 

Sinds kort verzorgt hij liedrecitals met pianist Lucas Blondeel. 
Op hun repertoire staan liederen van Schumann, Debussy, 
Brahms, Beethoven, Benoit en Pfitzner. Samen met Hendrickje 
Van Kerckhove vormt hij een liedduo begeleid door Jozef de 
Beenhouwer. 

Larsis tevens actiefals operazanger. Zo vertolkte hij rollen in 
opera's van Pergolesi ('Lo frate 'n amorato'; 'La serva padrona' ), 
Cavalieri ('11 rappresentatione di anima e di corpo'), Cesti 
('Diana'), Keiser ('Diana'), Mozart ('Cosi fan tutte'), Gilbert & 
Suilivan ('Trial by jury') en Britten(' Albert Herring'). Deze 
laatste in een regie van Guy Joosten. 

I .l 
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Kennen we beproevingen en bekoringen, 
hebben we last overal ? 

Laat ons dan nooit ontmoedigd zijn : 
wij kunnen naar God toe in gebed. 

Kunnen we een trouwere vriend vinden, 
die al ons verdriet deelt ? 

Jezus kent al onze zwakheden. 
Laat ons naar Hem gaan in gebed. 

Zijn wij zwak en zwaarbeladen ? 
Gaan wij gebukt onder een zware last ? 

Dan is onze dierbare Redder nog altijd onze toevlucht. 
Laat ons naar de Heer gaan in gebed. 

Verachten je vrienden je, laten zij je in de steek ? 
Ga dan in gebed naar de Heer. 

. Hij zal je in zijn armen nemen en beschermen, 
en daar zal je troost vinden. 



(Jesu Dutcis Memoria) 

Zoete gedachtenis aan Jezus 

Van Jezus is de gedachtenis zo zoet 
Zij schenkt ware vreugde 

Maar boven honing en boven alles 
is zijn tegenwoordigheid zoet 

Nooit wordt lieflijker iets gezongen 
Nooit wordt blijder iets gehoord 
Nooit wordt zoeter iets gedacht 

dan Jezus Gods zoon 

Wees o Jezus onze vreugde 
Gij die zult wezen ons loon 

In U zij onze glorie 

(What a friend we have in Jezus) 

Jezus, onze echte vriend 

Jezus is onze echte vriend. 
Met al onze 7..onden en verdriet 

kunnen wij bij Hem terecht. 
Wat een voorrecht dat we alles 

aan God kunnen voorleggen in gebed ! 

0, vaak verliezen we onze gemoedsrust 
en hebben we nodeloos pijn, 

omdat we niet met al onze moeilijkheden 
naar God toe gaan. 

"-

ti 

Stijn Roels (0 1978) 

groeide op te Zele en te Berlare. Hij volgde de humaniora aan het 
Pius-X-College te Zele en studeerde orgel en trompet aan 
de Muziekacademie te Dendermonde bij de respectieve leraars 
Joost Termoot en Henk De Loose. Daarna trok hij naar het 
Lemmensinstituut te Leuven waar hij Luc Ponet, Peter Pieters en 
Reitze Smits als orgelleraars had. Hij volgde er ook orkestdirectie 
bij Edmond Saveniers en Jan Van der Roost. Hij sloot er zijn 
studies af met het diploma Meester in de Muziek - specialiteit 
orgel. 
Hij is organist in vaste dienst in de kerken van Uitbergen en Zele 
-Kouter en tweede organist op het Van Peteghemorgel in de St.
Ludgeruskerk te Zele. 
Als leraar is hij verbonden aan de muziekacademies van Lebbeke 
en Brussel. 
Het Haagenkoor uit Mariakerke en "Consonanti" van Zele
Kouter zingen onder zijn leiding. Zij ondernemen binnenkort een 
gezamenlijke concertreis naar Normandië. Stijn is ook dirigent 
van het Kon. Fanfare-orkest uit Grimbergen- Borcht (lste 
divisie). In zijn vrije tijd is hij bastubaspeler bij de Kon. Fanfare 
St.-Pietersvrienden van Uitbergen, ere-divisie en Brassband Zele, 
superieure afdeling. 

Vermits zijn muzikaal leven zich beweegt tussen de orgelbank en 
de koperlessenaar zet hij zich in om samenspel tussen orgel en 
blaasmuziek te bevorderen. 



Over de orgelwerken ... 

1. Sonate nr. 6, Opus 65 
Felix Mendelssohn-Bartholdi (1809- 1847) 

(Andante sostenuto & allegro molto- Fuga- Finale) 

Deze Duitse componist, pianist, dirigent en organist koppelde 
veelzijdigheid aan meesterschap. In 1829 bracht hij als 
twintigjarige Bach's Mattheuspassie tot uitvoering, de eerste na 
Bach's overlijden in 1750. Het was beslist een daad van 
ongemene verdienste die de stoot gaftot de Bachcultus. 

De Engelse muziekuitgeverij Coventry vroeg in 1844 aan 
Mendelssohn om een aantal werken in verschillende stijlen te 
schrijven. Voor de uitgaven van de zes werken stelde de 
uitgeverij de titel"Voluntary" voor maar de componist vroeg om 
de titel "Sonate" te gebruiken. De zesde sonate was een favoriet 
stuk van o.a. Emile De Groote, destijds organist van de St.-Baafs 
in Gent. Hij speelde dit werk op 16.10.1900 bij de inwijding van 
het grote Vereeckenorgel in de St. -Jozefskerk te Aalst. Precies 
100 jaar later werd het opnieuw vertolkt door Peter Thomas uit 
Lede. 
De koraalmelodie staat in de "Geistliche Lieder auffs neu 
gebessert und gemehrt" uit 1539 te Leipzig. De tekst is het "Vater 
unser in Himmelreich", Mattheüs 6, 9-13 . In ons Vlaamse 
liedboek "Zingt Jubilate" wordt het vermeld onder nummer 513 
"0 Vader die uw woning sticht" dat kan dienst doen in de liturgie 
als Gloria. De melodie is van een ontwapenende eenvoud zodat 
het lied wordt geklasseerd bij de "strenge", onromantische 
toonzettingen. Het voordeel daarvan is dat het objectiefkarakter 
van de liturgische zang beter wordt gevrijwaard. 

" 

(Jesus du mein Leben) 

Jezus, Jij bent mijn leven 

Jezus, Jij bent mijn leven, 
mijn hart streeft alleen naar Jou. 

Jij bent mijn vreugde, 
ook in het diepste lijden 

kan ik nog opgewekt zijn. 
Jij, mijn vreugde, mijn rust, 
Jezus, Jij bent alles voor mij. 

Jou schenk ik mijn leven. 

Al mijn zorgen, 
alle last voor morgen, 
neem Jij van mij over. 

Jou, Beer, kan ik mijn ziel, 
mijn lichaam en le\'en geven: 

alles rust in Jou. 
Jij bent de kracht van mijn hart, 
die mij zege en vrede verschaft. 

Jou schenk ik mijn leven. 

Door de eeuwen heen 
nam Jij al ons lijden 

op je schouders. 
Jij kwam hier op aarde 

om in alle deemoed 
mens voor ons te worden. 

Beroofd van alle heerlijkheid en macht 
heeft men Jou aan 't kruis gebracht. 

Jou schenk ik mijn leven. 

Jij bent opgestaan. 
God heeft Je uit de dood bevrijd. 

Jij hebt de zege verworven 
en de vijand overwonnen, 
Jij heerst in eeuwigheid. 

Aan Jou is alles onderworpen, 
Jou, Beer Jezus, aanbid ik. 
Jou schenk ik mijn leven. 



Lieve Van de Rostyne 

studeerde orgel en harp aan het Lemmensinstituut te Leuven, 
waar ze in 1995 het laureaats- en meesterdiploma behaalde met 
eerste prijzen harmonie en orgel met grote onderscheiding (bij 
dhr. Joris Verdin) . 

In 1998 behaalde ze het "Diplême National d'Etudes Supérieures 
Musicales" aan het Conservatoire National Supérieur de Musique 
in Lyon bij prof Jean Boyer. 

Ze is laureate van de wedstrijd Pro Civitate en van de 
orgelwedstrijden te Boxtel en Herk-de-Stad. In aprill999 won ze 
de eerste prijs op de begijnhofwedstrijd voor vrouwelijke 
organisten te Dendermonde. In 2000 werd ze halve-finaliste op de 
Bachwedstrijd van het Festival van Vlaanderen te Brugge en in 
november 2001 won ze de tweede prijs op de eerste internationale 
orgelwedstrijd van Battipaglia (Italië) . 

Momenteel geeft ze les in Arras (F), Lebbeke en Strambeek
Bever en op zomerstages in België en Frankrijk. Ze concerteert 
regelmatig in binnen- en buitenland (in Europa en Japan), en dit 
zowel solistisch als in kamermuziek- en orkestverband. Verder is 
ze organiste te Berlare en te Overmere. 

Vertaling anderstalige liederen "koor Meergalm" door 
Georges Troch. 

( Lead me Lord ) 

Leid mij, Heer 
Leid mij, Heer, leid mij in uw rechtschapenheid. Maak uw weg duidelijk 

voor mijn aangezicht Heer, U alleen brengt veiligheid in mijn leven. 
Altijd door alle eeuwen. 

J\ 
j 

• 

2. Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641 
Johann Sebastian Bach (1685 -1750) 

Dit koraal komt uit het bekende "Orgelbüchlein" van Bach. Alle 
organisten van de familie Bach ten zeerste vertrouwd met deze 
vorm van kerklied. Het vormde de basis van de muziek in de 
Lutherse kerken waar het woord en dus ook het gezongen woord 
zeer belangrijk waren. In oorsprong a capella gezongen werd het 
later ondersteund door het orgel dat zijn functie naderhand zag 
uitbreiden tot voorspelen en koraalvariaties als meditatieve 
illustraties. De barok - waarvan Johann Sebastian het hoogtepunt 
was - laat hier een koraalvariatie met versierde sopraan horen. Ze 
is van een ontroerende schoonheid zonder meer. De begeleiding 
is hoofdzakelijk gebaseerd op de openingsnoten van het koraal. 

3. Méditation 
Jaak Nicolaas Lemmens (1823- 1881) 

Men zou het niet verwachten maar het hoogzaal van de St.
Gertrudiskerk te Wichelen herbergt een bundel orgelwerken van 
Lemmens. De gedrukte uitgave noemt "Oeuvres inédites" en is 
daarmee in contradictie met zichzelf Ze verscheen in 1883, dus 
nà de dood van de componist en omvat een voorwoord van 
Lemmens. Dit doet veronderstellen dat hij de uitgave zelf niet 
meer heeft mogen beleven of heeft de uitgever zo maar de naam 
van de overleden meester gebruikt om economische redenen ? De 
korte werken van deze uitgave zijn allemaal bedoeld voor 
liturgisch gebruik in de Roomse eredienst. In zijn voorwoord zet 
de auteur zich aftegen de vertolking van niet- godsdienstige 
literatuur in de eredienst. 
Men kan dit ongetwijfeld relateren aan het feit dat hij de stichter 
is van het naar hem genoemde Lemmensinstituut dat 
hoofdzakelijk de bedoeling had om kerkorganisten te vormen. 



PROGRAMMA. 

Koor Meergalm olv Annemie Vinck 
Begeleiding : Lieve Van de Rostyne 
Tekstlezing : Rik De Coninck 

Jesu dutcis memoria 
S. Hernardus Claravallensis 

Ach blijf met Uw genade 
Melchior Vulpius 

Bezinningstekst : Het is volbracht 

Jeruzalem 
Uit: Zendingsliederenbundel 

Kruis van Jezus, stille kracht 
Tekst: C. Boeke 

0 Hoofd vol bloed en wonden 
Tekst: Gerhardt 

Bezinningstekst : Goede Vrijdag 

Jesus du mein Leben 
Uit: Bundel Jesus Bruderschaft 

Lead me Lord 
Sam. Seb. Wesley 

What a friend we have in Jezus 
Charles Crozat Converse 

(Francia 1090-1153) 

(1609) 

Cobi van der Hoeven 

Muziek: R Harknes 

Muziek: H.L Hassler 

Frits Deubel 

(1810 -1875) 

(1832 - 1918) 

~ 

Orgel : Stijn Roels 
Sonate nr. 6 opus 65 van F. Mendelssohn- Bartholdi (1809- 1847) 
Delen: Andante sostenuto & allegro molto 

Fuga 
Finale 

Tenor: Lars Piselé 
'Wachet auf, ruft uns die Stimme' "Zion hört die Wächter singen" 
BWV 140 Joharm Sebastian Bach (1685- 1750) 

"Bow'd with grief" 
uit 'Second Passion' Georg Friedrich Händel 

"Du muPt den Rock verliern" . 
uit de ' Johannespassion': Georg Friedrich Händel 

Orgel : Stijn Roels 
Wenn wir in höchsten Nöten sein 
Johann Sebastian Bach 

Tenor: Lars Piselé 
"So geht es" 
uit de 'Matthäuspassion', Georg Philipp Telemann 

"Wein, ach wein" 
uit de 'Markuspassion', R Keiser 

"Ave Maria" 
César Franck 

Orgel : Stijn Roels 
Méditation 
Jaak Nicolaas Lemmens 

Tenor: Lars Piselé : 
"The Lord's Prayer" 
AH Malotte 

(1685 - 1759) 

{1685- 1759) 

(1685- 1750) 

(1681- 1767) 

(1822 - 1890) 

(1823- 1881) 


